
  

Var är mina 
rymdkompisar? 

- Varför har vi inte träfat på civilisationer från 
andra planeter?



  

Exoplaneter 
- Sökandet efter planeter 
som liknar vår

Man vill hitta planeter som befinner sig 
i den beboeliga zonen, där vatten flyter.

Vår tids bästa planetjägare är NASA:s 
Keplerteleskop, som hittar exoplaneter
genom transitmetoden.



  

 

 

 Kepler-186f   
 - Den mest jordlika 
planeten funnen hittills



  

N=R x⋅f p⋅ne⋅f l⋅f i⋅f c⋅L

Drakes Ekvation 

Hur ofta nya stjärnor 
bildas i vår galax 

Andelen av dessa 
som har planeter

Andelen planeter som 
kan utveckla liv per stjärna

Andel av planeter 
som kan utveckla 
liv och som faktiskt 
gör det

Andelen planeter med 
liv som utvecklar 
intelligent liv, civilisationer 

Andelen av civilisationerna 
som skickar uppfattbara 
signaler av sin existens 
till rymden 

Längden på den 
period då civilisationen 
sänder ut signaler

Antalet  
civilisationer i 
Vintergatan, 
med vilka vi 
kan 
kommunicera.



  

Vad gör vi om vi träffar 
på dem?

  Arecibo-observatoriet i Puerto Rico Columbus i Amerika Prof. Stephen Hawking 



  

När kommer vi på besök?

Voyager 1 & 2 
befnner sig ca. 
0,000000002 ljusår 
från solen
   Rymdsonden Helios 
2 som sköts upp på 
70-talet

 
Hur ett maskhål 
fungerar    

Hur ”warp drive”  
fungerar



  

Diskussionsfrågor

 
1 Är det rimligt att tro att vi någonsin kommer att stöta på andra former av 

intelligent liv?

2 Varför har vi inte stött på det ännu?

3 Om vi skulle få kontakt med någon annan livsform, vad ska vi göra?

 

Diskutera i grupp och skriv kortfattat ner 
vad ni kom fram till och hur ni resonerade.

Alla svar kan komma att läggas upp på hemsidan, 
så var seriösa! :) 



  

Astronomiläger 
2014

6 – 10 Augusti anordnar Astronomisk Ungdom
ett astronomiläger i Göteborg/Kungsbacka.  

Du som anmäler dig får chansen att besöka RUAG, Onsala 
rymdobservatorium, Slottsskogsobservatoriet, lyssna på grymma 
föreläsningar, samt umgås med härliga människor.

___________________________________________________

Schema, mer info och anmälan hittar ni här: 
http://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/
Välkomna till AU:s största, längsta och häftigaste läger 
hittills! 
___________________________________________________

http://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/


  

Vad är 
Astronomisk Ungdom? 
Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för 
astronomi och rymdfart hos unga i Sverige.

Som medlem får du bland annat;
En gratisprenumeration på tidningen Populär Astronomi 
Följa med på något av AU:s många läger

Bli medlem här:
http://www.astronomiskungdom.se/bli-medlem/

 Gratis medlemskap för alla under 25 år
 

http://www.astronomiskungdom.se/bli-medlem/
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom?fref=ts
https://twitter.com/Astronomisk_Ung
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